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לפירוט מערך הקורסים ניתן לפנות

לאתר האינטרנט של הפקולטה לחקלאות:

http://limudim.agri.huji.ac.il

למידע על סדרי הרשמה ותנאי קבלה

ניתן לפנות למדור רישום וקבלה בירושלים

http://info.huji.ac.il
טל: 02-5882882/8

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה
עיש רוברט ה. סמית

החוג
לאגרואקולוגיה 
ובריאות הצמח 



מורי החוג:
בחקר  העוסקים  מורים  אחת  גג  קורת  תחת  מאחד  החוג 

יחסי  קיימים  בהן  מורכבות  וטבעיות  חקלאיות  מערכות 

מיקרוביולוגיה  לדוגמא:  השונים.  האורגניזמים  בין  גומלין 

מחלות  מדע  ביולוגית,  הדברה  האבקה,  סביבתית, 

חדשים  אמצעים  פיתוח  השונים,  היבטיו  על  הצמחים 

וידידותיים לסביבה (כולל פיתוחים ביוטכנולוגיים) להגנה 

על הצמח מפני מחלות ומזיקים ועל הסביבה מפני זיהומים. 

של  הלימודים  בתכנית  מתבטאת  זו  אופקים  רחבת  גישה 

החוג.

שילובים אפשריים עם החוג:
במסגרת  ללמוד  בכך  הרוצים  לתלמידיו  מאפשר  החוג 

"חקלאות  ובחטיבות  בביוטכנולוגיה"  ההתמחות  "תוכנית 

הלימוד  ושיווק".  כלכלה  ו"חקלאות   הסביבה"  ואיכות 

במסגרות אלו הוא לפי תוכנית מיוחדת, התואמת וחופפת 

קיימת  בנוסף,  בחוג.  הלימודים  תוכנית  את  רבה  במידה 

ושטחים  טבע  ב"שמירת  העוסקת  לימודים  תוכנית 

פתוחים".

אפשרויות תעסוקה:
בתחומים  ומעמיקה  מקיפה  יסוד  הכשרת  החוג  לבוגרי 

מגוונים בביולוגיה, אקולוגיה וחקלאות. הכשרה זו מתאימה 

בתעשיות  ופיתוח  מחקר  כגון:  במקצועות  לתעסוקה 

ביוטוכנולוגיות, איכות הסביבה, תעשייה חקלאית, מחקר 

החוג  מבוגרי  רבים  בנוסף,  חקלאית.  והדרכה  חקלאי, 

ממשיכים את לימודיהם לתארים מתקדמים.

תארים מתקדמים:
על  הדגש  מושם  מתקדמים  לתארים  הלימודים  בשלב 

האנטומולוגיה,  במקצועות  ההתמחות  העמקת 

צמחים),  (מחלות  הפיטופתולוגיה  המיקרוביולוגיה, 

כולל  זה  לימודי  ששלב  כמובן  והוירולוגיה.  הנמטוגוליה 

מחקר בסיסי בתחומי המחקר של מורי החוג

מזכירות החוג: 08-9489219

המחלקה למחלות צמחים ומיקרוביולוגיה
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פרופ' סאול בורדמן
פיטובקטריולוגיה מולקולרית
saul.burdman@mail.huji.ac.il 

פרופ' יצחק הדר
מיקרוביולוגיה סביבתית
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ד"ר יעל הלמן
תקשורת בין חיידקים

yael.helman@mail.huji.ac.il

פרופ' אדוארד יורקביץ'
אקולוגיה מיקרוביאלית במערכות חקלאיות

edouard.jurkevitch@mail.huji.ac.il

פרופ' עודד ירדן
יחסי גומלין פטריה-צמח

oded.yarden@mail.huji.ac.il

ד"ר מרגנית לוי
יחסי גומלין צמח-פתוגן

maggie.levy@mail.huji.ac.il

ד"ר שי קובו
גנטיקה של פטריות

shay.covo@mail.huji.ac.il

ד"ר נדב קשטן
אקולוגיה ואבולוציה של חרקים

nadav.kashtan@mail.huji.ac.il

מורים שפרשו לגמלאות

פרופ' יעקב אוקון
פיטובקטריולוגיה וקשירת חנקן

Yaacov.okon@mail.huji.ac.il

פרופ' עמוס דינור
הדברה ביולוגית ואפידמיולוגיה

Amos.dinoor@mail.huj.ac.il

פרופ' אילן חת
הדברה ביולוגית

chet@agri.huji.ac.il

פרופ' יעקב קטן
מיקרואורגניזמים בקרקע

Yaacov.katan@mail.huji.ac.il

פרופ' אברהם שטיינברג
מחלות עצי פרי

Abraham.steinberg@mail.huji.ac.il
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החוג לאגרואקולוגיה ובריאות הצמח 

מטרת הלימודים:
החוג ל"אגרואקולוגיה ובריאות הצמח" מקנה לבוגריו את 

חקלאיות  סוגיות  עם  להתמודד  מנת  על  הדרוש  הידע 

עקרונות  על  המתבססת  רב-תחומית  בגישה  וסביבתיות 

אקולוגיים. המחקר וההוראה בחוג מתרכזים בלימוד יחסי 

והא-ביוטיים  (החיים)  הביוטיים  הגורמים  בין  הגומלין 

סביבתיים  ובהיבטים  חקלאיות,  במערכות  חיים)  (שאינם 

של העשייה החקלאית המודרנית.

תחומי ההוראה בחוג כוללים:

בביולוגיה:  תחומים  של  רחב  במגוון  כלליים  לימודים   •
צמחים, בעלי-חיים, פטריות, חיידקים, נגיפים ונמטודות.

• דינאמיקה של מחלות צמחים במערכות אגרואקולוגיות.

• חרקים מזיקים ומועילים במערכות אקרואקולוגיות.

ומערכות  אגרואקולוגיות  מערכות  בין  גומלין  יחסי   •
טבעיות.

• אורגניזמים מועילים בקרקע.

• התמודדות עם מזיקים בראייה סביבתית.

• חקלאות אורגנית.

• יחסים בין צמחים במערכות חקלאיות

אם הנכם מעוניינים בלמידה והבנה של מערכות טבעיות 
בין  גומלן  יחסי  קיימים  בהן  מורכבות  וחקלאיות 

אורגניזמים שונים, מקומכם איתנו!


